
ZARZĄDZENIE NR 93/2022/DSOZ 
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 

z dnia 25 lipca 2022 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna 

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.1)) zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Nr 79/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2022 r. 
w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju 
podstawowa opieka zdrowotna, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 4 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:    

„3) świadczenia położnej poz w tym: 

a) świadczenia położnej poz w Programie profilaktyki raka szyjki macicy, 

b) świadczenia położnej poz w opiece nad kobietą w przypadku prowadzenia ciąży fizjologicznej;”; 

2) w § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:     

„2. Do obliczenia wysokości kwartalnego dodatku motywacyjnego, o którym mowa w ust.1, 
z zastrzeżeniem § 53 ust. 1, po zakończeniu: 

1) I kwartału, przyjmuje się stosunek liczby osób, którym wykonano świadczenie ChUK według stanu na 
ostatni dzień pierwszego kwartału, do liczby osób kwalifikujących się do świadczeń ChUK będących 
na listach świadczeniobiorców danego świadczeniodawcy według stanu na pierwszy dzień pierwszego 
kwartału; 

2) II kwartału, przyjmuje się stosunek liczby osób, którym wykonano świadczenie ChUK według stanu 
na ostatni dzień drugiego kwartału, do liczby osób kwalifikujących się do świadczeń ChUK będących 
na listach świadczeniobiorców danego świadczeniodawcy według stanu na pierwszy dzień pierwszego 
kwartału; 

3) III kwartału, przyjmuje się stosunek liczby osób, którym wykonano świadczenie ChUK według stanu 
na ostatni dzień trzeciego kwartału, do liczby osób kwalifikujących się do świadczeń ChUK będących 
na listach świadczeniobiorców danego świadczeniodawcy według stanu na pierwszy dzień pierwszego 
kwartału; 

4) IV kwartału, przyjmuje się stosunek liczby osób, którym wykonano świadczenie ChUK według stanu 
na ostatni dzień czwartego kwartału, do liczby osób kwalifikujących się do świadczeń ChUK 
będących na listach świadczeniobiorców danego świadczeniodawcy według stanu na pierwszy dzień 
pierwszego kwartału.”; 

3) w § 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:         

„2. Stawka kapitacyjna lekarza poz korygowana jest z zastosowaniem współczynnika: 

1) 2,7 - w przypadku osoby do 6. roku życia; 

2) 1,2 - w przypadku osoby od 7. do 19. roku życia; 

3) 1,0 - w przypadku osoby od 20. do 39. roku życia; 

4) 1,34 - w przypadku osoby od 40. do 65. roku życia; 

5) 2,7 - w przypadku osoby od 66. do 75. roku życia; 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego  wymienionej  ustawy  zostały ogłoszone  w Dz. U. z 2021 r. poz. 1292, 1559, 1773, 1834, 

1981, 2120, 2232 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 64, 91, 526, 583, 655,  807, 974, 1002, 1079, 1265 i 1352. 
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6) 3,1 - w przypadku osoby powyżej 75. roku życia; 

7) 3,1 - w przypadku podopiecznego domu pomocy społecznej, zwanego dalej "DPS", lub placówki 
socjalizacyjnej, interwencyjnej lub resocjalizacyjnej; w tym przypadku nie stosuje się współczynnika 
określonego w pkt 1-6; 

8) 3,2 - w przypadku osoby z chorobą przewlekłą, o której mowa w ust. 9; w tym przypadku nie stosuje 
się współczynnika określonego w pkt 1-7.”; 

4) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.        

§ 2. Przepisy zarządzenia stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od dnia 1 lipca 2022 r. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania. 

 PREZES 
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 

 
Filip Nowak 

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia 
/Dokument podpisano elektronicznie/ 
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Załącznik do zarządzenia Nr 93/2022/DSOZ 

Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 

z dnia 25 lipca 2022 r. 

Wartości stawek kapitacyjnych, porad i ryczałtów 

L.p. Nazwa świadczenia Jednostka 
rozliczeniowa 

Wartość jednostki 
rozliczeniowej w zł. 

1.1 Świadczenia lekarza poz Stawka 
kapitacyjna 190,08 

1.1a Świadczenia lekarza poz – w przypadku posiadania certyfikatu 
akredytacyjnego  

Stawka 
kapitacyjna 192,00 

1.2 Świadczenie lekarza poz w profilaktyce CHUK  Porada 122,15 

1.3 
Świadczenie lekarza poz udzielane w stanach nagłych zachorowań 
ubezpieczonym spoza OW oraz z terenu OW ale spoza gminy 
własnej i sąsiadujących i spoza listy zadeklarowanych pacjentów 

Porada 83,29 

1.4 

Świadczenie lekarza poz udzielane osobom spoza listy 
świadczeniobiorców innym niż ubezpieczone uprawnionym do 
świadczeń zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 2-4 oraz art. 54 
ustawy, osobom uprawnionym jedynie na podstawie przepisów art. 
12 pkt 6 lub 9 ustawy oraz obcokrajowcom posiadającym 
ubezpieczenie zdrowotne na podstawie zgłoszenia, w związku z 
czasowym zatrudnieniem na terytorium RP 

Porada 83,29 

1.5 
Świadczenie lekarza poz udzielane w stanach zachorowań osobom 
uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji (EKUZ, 
Certyfikat) 

Porada 83,29 

1.6 Świadczenie lekarza poz w ramach kwalifikacji do realizacji 
transportu ,,dalekiego” w POZ Porada 22,21 

1.7 Świadczenie lekarza poz związane z wydaniem karty DiLO Porada 55,52 

1.8 Świadczenie lekarza poz związane z  zapewnieniem dostępności do 
świadczeń na terenach o małej gęstości zaludnienia 

Ryczałt 
miesięczny 5552,09 

1.9 
Świadczenie lekarza poz związane ze zgłaszalnością pacjentek 
zakwalifikowanych do realizacji świadczeń profilaktyki raka szyjki 
macicy 

Ryczałt 
miesięczny 333,13 

1.10 Świadczenie lekarza poz związane z wydaniem zaświadczenia 
osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji Porada 83,29 

1.11 

Pierwszorazowe świadczenie lekarza poz związane z oceną stanu 
zaszczepienia oraz stanu zdrowia wraz ze szczepieniem dla osoby 
spoza listy świadczeniobiorców innej niż ubezpieczona, 
uprawnionej do świadczeń na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy o 
pomocy 

Porada 114,76 

1.12 
Świadczenie lekarza poz związane z realizacją indywidualnego 
kalendarza szczepień (IKSz) dla osoby spoza listy 
świadczeniobiorców innej niż ubezpieczona, uprawnionej do 
świadczeń na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy o pomocy 

Porada 51,00 

Budżet powierzony diagnostyczny 
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1.13 Ferrytyna * Świadczenie 20,00 

1.14 Witamina B12 * Świadczenie 21,00 

1.15 Kwas foliowy * Świadczenie 16,00 

1.16 Anty–CCP * Świadczenie 57, 00 

1.17 CRP - szybki test ilościowy (populacja do ukończenia 6 r.ż.) * Świadczenie 14,00 

1.18 Przeciwciała anty-HCV * Świadczenie 22,00 

1.19 Antygen H. pylori w kale – test kasetkowy * Świadczenie 23,00 

1.20 Antygen H. pylori w kale – test laboratoryjny * Świadczenie 61,00 

1.21 Strep-test * Świadczenie 12,00 

2.1 Świadczenia pielęgniarki poz  Stawka 
kapitacyjna 46,56 

2.1a Świadczenia pielęgniarki poz – certyfikat akredytacji Stawka 
kapitacyjna 46,80 

2.2 Świadczenie pielęgniarki poz w ramach realizacji profilaktyki 
gruźlicy Wizyta 28,59  

2.3 
Świadczenie pielęgniarki poz udzielane w stanach nagłych 
zachorowań ubezpieczonym spoza OW oraz z terenu OW ale spoza 
gminy własnej i sąsiadujących i spoza listy zadeklarowanych 
pacjentów 

Wizyta 14,44 

2.4 

Świadczenie pielęgniarki poz udzielane osobom spoza listy 
świadczeniobiorców innym niż ubezpieczone uprawnionym do 
świadczeń zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 2-4 oraz art. 54 
ustawy, osobom uprawnionym jedynie na podstawie przepisów art. 
12 pkt 6 lub 9 ustawy oraz obcokrajowcom posiadającym 
ubezpieczenie zdrowotne na podstawie zgłoszenia, w związku 
z czasowym zatrudnieniem na terytorium RP 

Wizyta 14,44 

2.5 
Świadczenie pielęgniarki poz udzielane w stanach nagłych 
zachorowań osobom uprawnionym na podstawie przepisów o 
koordynacji (EKUZ, Certyfikat) 

Wizyta 14,44 

2.6 Świadczenie pielęgniarki poz w profilaktyce CHUK  Porada 122,15 

3.1 Świadczenia położnej poz  Stawka 
kapitacyjna  30,84 

3.1a Świadczenia położnej poz – certyfikat akredytacji Stawka 
kapitacyjna 31,08 

3.2 Wizyta położnej poz w edukacji przedporodowej Wizyta 34,43 

3.3 Wizyta położnej poz w edukacji przedporodowej – wada letalna 
płodu Wizyta 51,63 

3.4 Wizyta patronażowa położnej poz Wizyta 32,21 

3.5 Wizyta patronażowa położnej poz / wizyta w opiece nad kobietą po 
rozwiązaniu ciąży – wada letalna płodu Wizyta 43,31 

3.6 Wizyta położnej poz w opiece pooperacyjnej nad kobietami po 
operacjach ginekologicznych i onkologiczno-ginekologicznych Wizyta 16,66 

3.7 
Świadczenie położnej poz udzielane w stanach nagłych zachorowań 
świadczeniobiorcom spoza OW oraz z terenu OW ale spoza gminy 
własnej i sąsiadujących i spoza listy zadeklarowanych pacjentów 

Wizyta 14,44 
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3.8 

Świadczenie położnej poz udzielane osobom spoza listy 
świadczeniobiorców innym niż ubezpieczone uprawnionym do 
świadczeń zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 2-4 oraz art. 54 
ustawy, osobom uprawnionym jedynie na podstawie przepisów art. 
12 pkt 6 lub 9 ustawy oraz obcokrajowcom posiadającym 
ubezpieczenie zdrowotne na podstawie zgłoszenia, w związku 
z czasowym zatrudnieniem na terytorium RP 

Wizyta 14,44 

3.9 
Świadczenie położnej poz udzielane w stanach nagłych zachorowań 
osobom uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji 
(EKUZ, Certyfikat) 

Wizyta 14,44 

3.10 Świadczenie położnej poz – pobranie materiału z szyjki macicy do 
przesiewowego badania cytologicznego Wizyta 22,21 

3.11 Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej, w okresie 
do 10. tyg. ciąży  Wizyta 238,74 

3.12 Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie 
od 11. do 14. tyg. ciąży  Wizyta 155,46 

3.13 Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie 
od 15. do 20. tyg. ciąży  Wizyta 155,46 

3.14 Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie 
od 21. do 26. tyg. ciąży  Wizyta 186,55 

3.15 Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie 
od 27. do 32. tyg. ciąży  Wizyta 155,46 

3.16 Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie 
od 33. do 37. tyg. ciąży  Wizyta 155,46 

3.17 Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie 
od 38. do 39. tyg. ciąży  Wizyta 155,46 

3.18 Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie 
po 40. tyg. ciąży  Wizyta 155,46 

3.19 Wizyta związana z wykonaniem Holtera RR Wizyta 134,37 

4.1 Świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej  Stawka 
kapitacyjna 100,20 

4.1a Świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej  – certyfikat 
akredytacji w zakresie POZ 

Stawka 
kapitacyjna 101,28 

4.2 Świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielane 
w ramach grupowej profilaktyki fluorkowej 

Stawka 
kapitacyjna  6,36 

5.1 Świadczenia transportu sanitarnego w POZ – przewozy 
realizowane w ramach gotowości 

Stawka 
kapitacyjna 6,96 

5.2 Świadczenie transportu sanitarnego „dalekiego” w POZ – przewóz 
na odległość (tam i z powrotem) 121 - 400 km 

Ryczałt za 
przewóz 278,93 

5.3 Świadczenie transportu sanitarnego „dalekiego” w POZ – przewozy 
na odległość (tam i z powrotem) powyżej 400 km 

Ryczałt za każdy 
km przewozu 

ponad 400 
1,13 

6.1 koordynacja opieki - zadania koordynatora stawka 
kapitacyjna 6,72 

*Świadczenia o których mowa w załączniku nr 1 Część IVa rozporządzenia MZ-  świadczenia realizowane w ramach budżetu 
powierzonego 
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Uzasadnienie 

Zarządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.), i nowelizuje zarządzenie Nr 79/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu 
Zdrowia z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju 
podstawowa opieka zdrowotna. 

Wprowadzane zmiany obejmują: 

1) w § 4 ust 1 pkt 3 zarządzenia doprecyzowano przepis dotyczący przedmiotu umowy położnej poz; 

2) w § 18 ust 2 zarządzenia zmieniono wyrazy „z zastrzeżeniem § 55 ust. 1” na „z zastrzeżeniem § 
53 ust. 1”; 

3) w § 23 ust. 2 zarządzenia doprecyzowano sposób finansowania świadczeń lekarza poz w ramach stawki 
kapitacyjnej w odniesieniu do współczynnika korygującego; 

4) dokonano zmian w załączniku nr 1 do zarządzenia: 

a) zgodnie z rekomendacją nr 65/2022 z dnia 13 lipca 2022 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii 
Medycznych i Taryfikacji w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. 
Zmianie uległy wartości stawek kapitacyjnych, porad i ryczałtów. Podwyższono wartość jednostki 
rozliczeniowej dla: 

- porady, stawki kapitacyjnej i ryczałtu o 6,26%, 

- ryczałtu dotyczącego transportu sanitarnego o 13,1%, 

b) w związku ze wzrostem wyceny dokonanej przez Agencję Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji 
świadczenia pielęgniarki poz w ramach realizacji profilaktyki gruźlicy (pismo z dnia 29.04.2022 r., znak: 
WT.5403.15.2022.AT.23). 

Skutek finansowy dla wprowadzonych zmian, po uwzględnieniu rekomendacji nr 65/2022 z dnia 13 lipca 
2022 r. Prezesa AOTMiT, z tytułu nowej wyceny świadczenia pielęgniarki poz w ramach realizacji profilaktyki 
gruźlicy od 1 lipca 2022 r. szacowany jest na kwotę 1 962 616,97 zł. 

Powyższe działania zostały podjęte w ramach realizacji celu nr 2 Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia 
na lata 2019-2023 – Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej. Przepisy zarządzenia stosuje 
się do rozliczania świadczeń udzielanych od dnia 1 lipca 2022 r. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 
następującym po dniu podpisania. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: AE3BC1B2-8EDA-454B-AC30-4BF148213278. Podpisany Strona 1


